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 En historie fra virkeligheten om en mor som plutselig ble trener. 

Carlsen, K.H. (2018). Oslo: FfK 

 

Det er januar måned og foreldremøte i en fotballklubb. Samtlige lag/årskull i klubben hadde fått 

trenerkabalen til å gå opp bortsett fra gutter 8 år. Alle på møtet ønsket jo at deres sønn skulle få 

gleden av å spille fotball, men ingen turde eller ville ta på seg oppdraget med å trene dem. En 

mor syntes det var ille, og dermed endte hun plutselig opp som hovedtrener for laget/kullet. 

Dagen etter fikk hun litt hetta og tenkte ”hva har jeg tatt på meg nå”? Jeg kan jo absolutt 

ingenting om fotball. Jeg har hørt om noe som heter corner, men vet ikke hva det er”. Hun tenkte 

også at alle de andre lagene/årskullene hadde trenere som kunne mye mer en henne.  

  

Tilfeldigvis var denne moren søsteren til ei som hadde lang erfaring med å trene barn, høy 

fotballfaglig kompetanse og solid pedagogisk utdannelse. Søstera lo litt når hun hørte hva denne 

moren hadde tatt på seg. Deretter sa søstera at det kom til å gå helt fint, og at både hun og en 

trenerkollega skulle hjelpe henne. De fortalte at dersom hun er villig til å gjøre det enkelt kom 

hun til å bli en av de beste barnefotballtrenere klubben har hatt. Det var hun absolutt klar for. Så 

for at hun skulle bli en god og trygg trener som kunne tilfredsstille spillernes behov for et godt 

fotballtilbud, fikk hun følgende tre fokusområder: Treningsøkta, mennesket og fotballferdighet.  

 

Det første fokusområdet var treningsøkta. Hun og medtrenerne skulle ha godt organiserte 

treninger og benytte en fast øktmal/øktmodell på 60 minutter som de fulgte hver gang. De 

fordelte oppgavene mellom seg og gjorde alt klart før trening. Ved å følge en fast oppbygning av 

treningene ble både hun, barna og medtrenerne raskt vant til hvordan treningene skulle 

gjennomføres. Øktmalen gikk ut på at de startet med en lek med ball i 10 minutter, deretter 15 

minutter med to ulike øvelser organisert i stasjoner og til slutt smålagsspill. Smålagsspillet startet 

alltid når det var 30 minutter igjen av treningen. De gjennomførte den samme økta i tre uker, og 

den fjerde uken hadde de en intern turnering. Moren fikk også en oppstartsøvelsesbank som 

besto av fem leker med ball, to ulike øvelser for en mot en, en føringsøvelse, en pasningsøvelse 

og en score mål øvelse. I tillegg ble hun anbefalt å variere mellom å spille smålagsspill to mot to 

og tre mot tre med små mål, og mye keeper+3 mot keeper+3 med store mål og keeperrotasjon.  

 

Etter at hun hadde trent laget i en periodesyklus på fire uker hadde moren et kort møte med 

søstera og trenerkollegaen hvor de spurte henne om hvordan det gikk. Moren sa at hun syntes det 

var flott å få en fast øktmal/øktmodell og noen få, men gode øvelser. Hun følte at treningene var 
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godt organisert, og at gjenkjennelige treninger ga trygghet og god mestringsfølelse. Imidlertid 

syntes hun fortsatt det var vanskelig å få barna til å høre etter, og å oppføre seg bra. Dermed fikk 

hun tips av søstera og trenerkollegaen at det var på tide å starte med det andre fokusområdet. Det 

var å utvikle gode mennesker gjennom å jobbe med regler for atferd og oppførsel, og å skape et 

godt miljø. Sammen med oss, medtrenerne og noen andre foreldre lagde hun noen klare regler 

for hvordan alle skulle oppføre seg mot hverandre. Disse begrunnet de for spillerne, og de gikk 

gjennom dem hver gang før trening og evaluerte dem etter trening. Hun hadde også to foreldre 

som var med på å følge med på om spillerne fulgte reglene. I tillegg informerte hun alle foreldre 

om reglene, og ba dem om å følge opp sitt eget barn ved å snakke om reglene før og etter 

trening. Samtidig hadde flere andre foreldre engasjert seg, og de begynte å bidra ved å hjelpe til 

med utstyr, ha varm saft på treningene og å ha noe felles sosiale tiltak utenom treningene. 

Parallelt med dette var jo de interne turneringene hver fjerde uke, god organisering og det at 

trenerne hilste på alle spillerne på med navn på hver trening med på å skape et godt miljø.  

 

Når en ny fireukers syklus var ferdig syntes moren det gikk veldig godt å være trener. Øktene 

gikk smack-smack, og spillerne oppførte seg bra og hørte etter. Men moren sytnes ikke hun var 

flink nok til å lære spillerne fotballferdigheter. Derfor spurte hun søstera: ”Hva skal vi gjøre for 

å hjelpe dem med å bli bedre fotballspillere?” ”Det er enkelt svarte søstera. For det første skal 

dere fokusere på å få god kvalitet i spill med store mål og keeper. Deretter skal vi fortløpende gi 

dere noen konkrete ferdigheter som spillerne skal øve på i spill”. For å få generelt bedre kvalitet 

i smålagsspill fikk moren beskjed om å starte med lavt press når det var keepers ball. Det vil si 

ved utspill og når keeperen holder ballen i hendene. Nesten 10 år senere innførte NFF den 

samme regelen. Deretter skulle hun gi positiv feedback hver gang spillerne prøvde eller lyktes 

med å spille en pasning til hverandre, samt lære dem å bruke keeperstøtte, og alle i angrep og 

alle i forsvar. Når det var på plass fikk hun nye konkrete ferdigheter å fokusere på. I tillegg 

brukte hun spillerne til å vise teknisk utførelsen av ferdigheter siden hun selv ikke kunne dem. 

 

Slik gikk våren og årene, og det viste seg at moren ble en særdeles dyktig trener. Hun følte seg 

trygg og sikker i rollen som trener, barna og foreldrene var fornøyde, og noen spillere ble gode 

nok for sonelag, kretslag og topplag. Søstera og trenerkollegaen fortsatte å veilede moren med 

nye øvelser og ferdigheter, og de fikk bekreftet at deres enkle og konkrete framgangsmåte 

fungerer godt nok en gang. I dag har både moren og søsteren hennes gitt seg som trenere, mens 

trenerkollegaen holder på fortsatt. Han prøver å overbevise alle trenere han jobber sammen med 

og kurser om at ”det å bli en god fotballtrener er enklere enn du tror”. Noen kjøper budskapet, 

mens for mange fortsetter å fokusere på alt for mye på en gang, og/eller på feil ting. 


